
SINDICATO DOS TRABALHADORES
de Serviços de Portaria, Vigilância, Limpeza, Domésticas e

ACTIVIDADES DIVERSAS
(Antigo Sindicato dos Contínuos e Porteiros, fundado em 1/11/1941)

STAD
SEDE NACIONAL: Rua João da Silva, Nº. 20 1900-098  LISBOA - Tlfs: 213463756 - 213475596/9 / Fax: 213475590

E-mail - stad_nacional@stad.pt  Página www.stad.pt

FILIADO: em Portugal, na CGTP- IN e FEPCES e, internacionalmente, na UNI-EUROPA E UNI-GLOBAL

                                                                                                                                                                  

A TODOS OS TRABALHADORES E TRABALHADORAS SINDICALIZADOS
NO STAD

NAS ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS DE 24.JANEIRO, 
TOD@S A VOTAR PARA A DEMOCRACIA CELEBRAR, A DIREITA

E O FASCISMO DERROTAR E O 25 DE ABRIL CONTINUAR A
VALORIZAR E A ELEVAR!

CAMARADA E COLEGA

No próximo dia 24.Janeiro, vão-se realizar as eleições para Presidente da Republica – eleições
livres e democráticas, nas quais se apresentam vários candidat@s.

Somente depois da Revolução do 25 de Abril foi possível existir em Portugal a Liberdade e a
Democracia, que têm o seu ponto mais elevado em eleições – neste caso para a presidência da
república. Durante os quarenta e oito anos de fascismo, as eleições livres eram proibidas e
somente havia uma farsa que o regime fascista utilizava como cosmético para tapar a ditadura.

COMPANHEIRO E COMPANHEIRA

Votar  livremente  é,  pois,  uma conquista  de  Abril,  um direito  conquistado  com o  combate
antifascista mas também um dever que tod@s @s trabalhador@s devem cumprir! 

Votar em eleições livres significa escolher quem julgamos que defenderá melhor os nossos
interesses mas também é a forma de homenagear quem combateu durante quarenta e oito
anos contra o fascismo, saudar o 25 de Abril e festejar a Democracia! 

Não votar, abstermo-nos, é deixar que os outros que vão votar decidam por nós – por estas
razões, o STAD convoca todos os trabalhadores e trabalhadoras para, no dia 24.Janeiro, votem
livre e conscientemente!!!

Por outro lado, se se votar em quem, aberta ou dissimuladamente, não defende o espírito do 25
de  Abril  e  pretende  continuar  a  apoiar  os  ricos,  os  patrões  e  a  prejudicar  a  Classe
Trabalhadora,  acabando  ou  reduzindo  direitos  laborais  e  sociais,  estamos  directamente  a
prejudicar-nos mas também a todos os restantes trabalhadores e ao Povo em geral!

COLEGA E CAMARADA
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Nestas eleições apresentam-se vári@s candidat@s - @s trabalhador@s têm a possibilidade de
escolher livremente! 

O STAD apela aos trabalhadores e trabalhadoras que, d@s candidat@s que se apresentam a
eleições votem em quem – candidato ou candidata – com as suas posições e intervenções
defende o espírito e o legado do 25 de Abril e que, durante a sua vida, foi coerente nas suas
acções e opções.   

O STAD, nestas eleições como em todas as outras, NÂO dá orientações sobre a escolha livre e
democrática dos trabalhadores e trabalhadoras – somente apela para que, no momento de
votar, se escolha quem, com a sua acção política, os apoiará e defenderá enquanto Presidente
da República!

O STAD recorda que, como a direita e o fascismo NUNCA defenderam a Classe Trabalhadora e
o Povo em geral, este tipo de candidatos NÂO deverão ter o voto de quem trabalha!

CAMARADA E COLEGA

Continuar a desenvolver Portugal economicamente, aumentar e melhorar o Estado Social (mais
Serviço  Nacional  de  Saúde,  Escola  Publica,  Protecção  Social),  uma  Justiça  mais  rápida,
acessível e económica, mais direitos laborais (na Lei e na contratação colectiva, apoiando-a),
uma ACT eficaz (com uma acção inspectiva e fiscalizadora rápida e eficiente), um sistema fiscal
progressivo (onde os ricos e poderosos paguem mais) e que combata a evasão e fraude fiscal,
em suma, um maior e melhor distribuição de riqueza para se criar mais Justiça Social!

Estas são as principais matérias que concretizam o espírito do 25 de Abril que importa elevar e
continuar a realizar – esta é a única forma de o nosso nível de vida se aproximar do dos países
mais desenvolvidos, em especial os da Europa, em que estamos integrados!

O Presidente da República NÂO vai governar o País, essa é a função do Governo – mas, com a
sua palavra e influência, pode e deve encaminhar a governação neste sentido!

Qual é @ candidat@ das Esquerdas que melhor o poderá fazer? 

Aquele(a) que tiver bem arreigado no seu íntimo o espírito do 25 de Abril e for eleit@ com o
voto livre dos trabalhadores e trabalhadoras!

Por isto, a Direcção Nacional do STAD apela que, 

NAS ELEIÇÕES PRESIDENCIAIS DE 24.JANEIRO, 
TODOS A VOTAR PARA A DEMOCRACIA CELEBRAR, A DIREITA E O FASCISMO

DERROTAR E O 25 DE ABRIL CONTINUAR A VALORIZAR E A ELEVAR!
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